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Milí členové a přátelé 
 farního sboru v Třebenicích,  

srdečně vás zdravíme s příchodem babího 
léta tímto dopisem, který je svým způsobem 

výjimečný. 
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zamyšlení 
Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné 

rly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí 
ji. Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne 
šecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, 

vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. 
(Matoušovo evangelium 13,45-48) 

 
Co to je království nebeské by 

žná chtěl vědět kde kdo. Vždyť je 
rávě něco, co Bůh lidem slibuje 

am je zve. Pro nás křesťany je 
lovství nebeské něco jako pro 
elce zaslíbená země. Co to ale 
o vám nepoví ani bible.  

Takhle nějak to chodí s mnoha 
mi v našem životě, něco 
eme (mít, vědět, vlastnit atd.), 

 ono to prostě nějak nejde. A 
ž si třebas nakonec prosadíme 
u (navzdory mnohým a 
asčemu), zjistíme, že stejně 
me šťastní, že to za to ani vlastně 
tálo. Ale s jinými věcmi je tomu 
k, za ty se vyplatí vydat všechno, 

co máme. A někdy je nejlepší 
k onomu, po čem prahneme, prostě 
jenom vzhlížet.  

Co to je království nebeské, to 
vám nikdo nepoví, ani ten 
nejštudovanější farář. I Kristus nikdy 
neříká co království nebeské je, ale 
říká pouze: království nebeské je 
jako, když… Je tu jenom přirovnání, 
jakási nápověda. Cíl, ten se odhalí 
až později, vyjde naplno až na závěr. 
Možná právě proto, abychom si 
mohli vychutnat tu plnost a radost, a 
abychom nad ní nemávli rukou, 
jakože je teď už máme a to je pro 
nás dost a konec. 



 
 

 
 podpora sboru   

Bývá zvykem, že součástí tohoto 
dopisu je složenka. Složenky chodí 
v mnoha dopisech a kde kdo si 
žádá nebo dokonce nárokuje, 
abyste jim přispěli, abyste je 
podpořili. Věc je jednoduchá: 
všechno stojí peníze. To se 
nevyhýbá ani našemu sboru. 
Jeho provoz stojí peníze a není to 
zrovna málo, jak jste se mohli 
dočíst v minulém dopise.  
 

(s mládeží na prázdninovém pobytu)  
 

Církev počítá s tím, že 
finanční prostředky na provoz a 
život sboru si vybírá mezi sebou. 
Proto je už v řádu o členství 
v církvi zmínka (mimochodem 
všechny řády najdete na 
stránkách www.evangnet.cz) o 
tom, že člen církve, tedy člen 
nějakého sboru, je odpovědný za 
financování sboru. 
 To je suchá teorie, ale praxe 
může být o trochu radostnější a 
pestřejší. Když prostě chceme, 
aby společenství sboru bylo živé, 
je třeba do toho investovat, 

nejdříve vlastní síly, nápady a 
aktivitu a pak také finanční 
prostředky. 
 Dokonce existuje i 
stanovená doporučená výše, 
kolik by asi člen církve měl dát. Je 
to 5% svého ročního přijmu. A 
kdyby všichni členové církve 
skutečně dávali, alespoň 3% 
nemusela by církev řešit problémy 
s financování vůbec. Ale to je 
taky jenom teorie. Praxe je 
taková, že chci poděkovat všem 
těm, kteří ze svého dávají na 
provoz sboru, aby v něm 
zaznívalo to, co má, totiž slova o 
radosti a naději. 
 Všem dárcům děkuji a 
zároveň je prosím, aby na 
potřeby sboru v Třebenicích 
podle svých možností pamatovali 
i letos. 
 
 
 
 

farářův konec 
 

Je to sice název filmu, ale dnes 
dostává toto sousloví pro 
třebenický sbor nový význam. 
30.9. se totiž po devíti letech 
působení současného a 14 letech 
jeho předchůdce, uvolní místo 
faráře evangelického sboru 
v Třebenicích a sbor bude 
neobsazený, čili tzv. 
administrovaný. Dokud se 
nenajde farář nový.  
 Ten konec tedy tentokrát 
platí mě, v Třebenicích. Osobně 

http://www.evangnet.cz/


bych k tomu rád řekl, že jsem 
v Třebenicích prožil devět 
krásných let a chtěl bych 
poděkovat všem za setkávání, 
rozhovory, poznávání, informace. 

Faráři přicházejí a odcházejí, 
ale sbory zůstávají a žijí dál svým 
životem a svým posláním. Proto 
přeji třebenickému sboru, aby 
v něm i nadále zůstávalo místo, 
kam mohou lidé přijít za slovem 
potěšení a povzbuzení od Boha. 
Aby to bylo místo setkání a 
naděje. 

Hledání nového faráře je 
plně v kompetenci sboru, stará se 
o něj staršovstvo a jeho volbu 
bude schvalovat celý sbor na 
sborovém shromáždění. Není to 
tak, že by vám byl někdo určen, 
nebo najmenován, při výběru 
můžete být plně aktivní vy všichni 
členové sboru. Je to poměrně 
složitá a odpovědná práce a 
proto přeji sboru moudrost a Boží 
provázení při hledání. 

A za celý ten čas vám ještě 
jednou děkuju. (Štěpán Brodský) 

 

 
(setkání sv na třebenické zahradě) 
 
 
 

 
 

slovo kurátorovo 
 
Význačná osoba na faře je pro 
sbor požehnáním. A Osoba 
Štěpána Brodského byla v životě 
našeho sboru nepřehlédnutelná. 
Když se fara vyprázdní, začíná to 
být cítit. Spousta úkolů dolehne 
na bedra členů sboru, spousta 
věcí se nedělá vůbec. Je to tak a 
je to zřejmě i pro to, že nejvíce si 
vážíme toho, co už není a co 
bylo. Pokud to je, bereme to jako 
samozřejmost. Je to svým 
způsobem takový test sboru, zdali 
je schopen přežít. 

Každopádně se snažíme 
intenzivně hledat faráře, který by 
naši faru zaplnil. Jinde budou jeho 
přednosti, jinde jeho chyby. 
Doufám, že bude pro nás další 
inspirací.  

Zatím jsme na přechodnou 
dobu připraveni na život bez 
faráře. V kázání se budou střídat 
Zdeněk Bárta, Marian Šusták, Jaro 
Křivohlavý a další hosté. Mezi nimi 
občas i nějaký ten možný 
kandidát. Občas se nevyhneme 
čteným kázáním. Biblické hodiny 
budou organizovány společně 
s litoměřickým sborem.  

Poslední neděli v záři bude 
Štěpán Brodský u nás kázat jako 
náš farář naposledy. Za jeho 
službu moc díky. (Jan Zalabák)



sborové ozvěny 
 

 
bohoslužby: 

• Třebenice 8:30, Lovosice 10:15 
biblická hodina: 

• v Litoměřicích (bude upřesněno) 
 
Dovoz na bohoslužby na požádání rádi 
zajistíme.  

 
 

Kontakty  
FS ČCE v Třebenicích  

Sokolská 89, 411 13 Třebenice  
IČO: 46768882  

tel.: 414 120 026, 
trebenice@evangnet.cz 

http://trebenice.evangnet.cz 
číslo účtu: 1002726379/0800 
administrátor: br. f. Marian 

Šusták, FS ČCE v Mostě 
kurátor: Jan Zalabák, Tyršova 
501, Třebenice, 603 196 154 

provizorium 
Tradiční pravidelné programy 

sboru budou řešeny provizoriem 
po domluvě s účastníky. Veškeré 
informace se budou scházet u 
bratra kurátora Jana Zalabáka.  


